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Underwerp
Netcapaciteit Liander en SDE+ subsidie

Op 8 september 2020 heeft de PvdA-fractie schriftelijke vragen gesteld over netcapaciteit Liander 
en SDE+ subsidie.  Hieronder vindt u de vragen en de reactie van het college: 

Ynlieding
Liander legt investeerders in duurzame zonne-energie te Achtkarspelen beperkingen op.
Gevolg: Duurzaam opgewekte zonne-energie, geproduceerd te Achtkarspelen, kan niet 
teruggeleverd worden op het net. Technisch: zowel het laagspanningsnet (LS) als het 
middenspanningsnet (MS) van Liander kent een terugleveringscapaciteit van 0 kW, dus nihil.
Lokale duurzame investeerders zijn de dupe van het falen van Liander. 
Voorbeeld: Stal Paula de Jong te Buitenpost wil en kan ruim 500 zonnepanelen plaatsen op hun 
manege. De aannemer is geregeld, SDE+ subsidie aangevraagd en toegekend maar Liander 
weigert de door Stal Paula de Jong te produceren duurzame stroom af te nemen. Zonde en 
kwalijk!

Fragen
1. Op welke wijze kan/wil het college de lakse houding van Liander corrigeren?
2. Is bij het college bekend welke investeerders/energiecoöperaties in duurzame energie te 

Achtkarspelen nog meer gehinderd worden door Liander? Graag een overzicht.
3. Wijst het college bij hun voorlichtingsbeleid en vergunningenbeleid duurzame investeerders 

op het onvermogen van Liander?
4. Er lijkt een correlatie te bestaan tussen de aanleg van (grote) zonneparken wiens stroom wel 

wordt afgenomen versus geen/beperkte afname van stroom van (kleinere) duurzame 
investeerders in de omgeving van zo’n zonnepark. Worden duurzame investeerders in de 
omgeving van Buitenpost de dupe van zonnepark ‘Sinnegreide de Swadde’ die wellicht de 
gehele kabelcapaciteit van Liander voor zijn rekening neemt?

5. Kan het college openheid/inzicht geven in de administratie van Liander inzake de door hen 
gereserveerde en beschikbare netcapaciteit? Duurzame investeerders zijn gediend bij inzicht 
van vraag en aanbod.

Reaksje kolleezje

1. Uit de presentatie aan de raad van de heer Kuipers van Liander op 14 januari 2021 blijkt dat 
de netbeheerder zijn uiterste best doet om de ontwikkelingen in de energietransitie bij te 
benen en zoveel mogelijk investeringen pleegt in het verzwaren van het elektriciteitsnet.

2. Naast stal Paula de Jong zijn er momenteel geen cases bij ons bekend.



Side : 2

3. In gesprekken met initiatiefnemers verwijzen wij altijd in een vroeg stadium naar de 
netbeheerder.

4. Zoals blijkt uit de presentatie van de heer Kuipers van Liander neemt de hoeveelheid groene 
stroom op het net snel toe, terwijl het net daar niet op is berekend. Liander doet de nodige 
investeringen in het verzwaren van transformatorstations, zodat ook nieuwe zonnepanelen op 
daken kunnen worden aangesloten.

5. Wij verwijzen graag naar de informatie die in de presentatie is gedeeld door de heer Kuipers.

Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris,

dhr. mr. M.P. de Jong

burgemeester,

dhr. mr. O.F. Brouwer


